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SPRAWOZDANTE ZLRZ4DTJ

Z DZtAt ALNOSCI

BANKU SPOI,DZIELCZEGO W BRANSKU
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Brarisk,2020r.

I.

INFORMACJE OG6LNE O BANKU

ZarzEd Banku Sp6ldzielczego w Brarisku dzialaj4c zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowoSci
przedkNada Sprawozdanie Zarzqdu z dziaNalnoSci Banku Sp6ldzielczego w Brarisku zarck obrotowy
od 01 stycznia do 31 grudnia2}I9r.
Bark zrzeszony jest w Banku Polskiej Sp6ldzielczoSci S.A. w Warszawie na podstawie umowy
zrzeszenia. Pod wzglgdem sumy bilansowej w Zrzeszeniu Bank zajmuje 21 miejsce, a pod wzglgdem
wielkoSci funduszy wlasnych 14 miejsce na 327 zrzeszonych bank6w sp6ldzielczych. Bank posiada
zgodg KNF na prowadzenie dzialalnoSci na terenie calego kraju.

Podstawow4 strukturg or ganizacyjn4 B anku tw orz4;
- Centrala znajduj1ca sig w Brarisku przy ul. KoSciuszki2a

- Oddzia\y: Bialystok, Bielsk Podlaski, Bo6ki, Grodzisk, Narewka, Siemiatycze i Wyszki,
- Filie: Rudka i Bialystok
W roku 2020 Bank nie planuje rozszerzenia swojej sieci sprzedaZowej. Bank nie posiada
podmiot6w zaleZnych, a takhe nie ma zawartych um6w dotyczqcych prowadzenra dzialalnoSci w
holdingu.

RADA NAZDORCZA BANKU:
Delegaci na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26.06.2018r. dokonali wyboru czlonk6w Rady
Nadzorczej na 4-1etni4 kadencjg. W sklad 9-osobowej Rady Nadzorczej naIata20lS-2022 wchodzq
nastgpuj4ce osoby:

Galecki
- Przewodniczqcy
- Ryszard Puchalski
-ZastgpcaPrzewodniczqcego
- Wieslaw Klinicki
- Sekretarz
- Michat Jaroszuk
- Czlonek
- Tadeusz Niewiarowski - Czlonek
- Wojciech Radkiewicz - Czlonek
- Michal

- Wladyslaw Zajqczkowski - Czlonek
- Waldemar KazimierzZaremba - Czlonek

-

JanZi6lek

- Czlonek, Przewodnicz1cy

Komitetu Audytu

ZARZ{D BANKU:
Zarz4d Banku Sp6ldzielczego w Brarisku w roku 2019 pracowal w nastgpuj4cym, niezmienionym w
stosunku do roku poprzedniego, skladzie:

l.

StanislawBachurek

3.

Andrzej Porzeziriski

- Prezes Zarz4du
2. Ewa Zajkowska - Wiceprezes ds. handlu
-

Wiceprezes Zarzqdu ds. finansowo-ksiggowych

Gl6wnym celem Zarz4du Banku w 2019r. byto jak najefektywniejsze wykorzystanie posiadanych
mozliwoSci i warunk6w do dalszego umacniania sity ekonomicznej Banku oraz sukcesywnego
udoskonalania j akoSci obslugi klient6w.

Zaru4d odbyl l1cznie 49 protokolowanych posiedzeri, na kt6rych podj4t 136 uchwal, w tym 95
dotycz1cych produkt6w i uslug. Najwazniejsze poruszane tematy na posiedzeniach Zarz4du to;

sytuacja ekonomiczna Banku, podejmowanie decyzji kredytowych, analiza i zarz1dzanie
poszczeg6lnymi rodzajarni ryzyk bankowych, w tym ryzyka braku zgodnoSci, zmiarry
obowi4zuj4cych st6p procentowych, analiza ustaleri i wniosk6w z przeprowadzarrych w Banku
kontroli, analiza funkcjonowania Oddzial6w oraz wynik6w finansowych wypracowanych w
poszczeg6lnych plac6wkach, sprawy czlonkowskie, pracownicze i administracyjne (w tym dot.
szkoleri i urlop6w wypoczynkowych pracownik6w), dot. bezpieczeristwa system6w
informatycznych, realizacji obowipk6w przeciwdzialania praniu pienigdzy oraz dofinansowanie
dzialalnoSci spoleczno-kulturalnej .
Omawiane byly r6wnie2 i wprowadzane
podj gte przez Zebranie Przedstawicieli.

w Zycie uchwaly Rady Nadzorczej Banku oraz uchwaly

W banku funkcjonuje ,,Polityka zapewnienia odpowiednioSci w skladzie

Zarzqdu,

i

Rady

Nadzorczej i r6ZnorodnoSci w skladzie ZarzEdu Banku Sp6ldzielczego w Brafsku". Zgodnie z
procedur4 Rada Nadzorcza dokonala oceny czlonk6w Zaruydu oruz czlonk6w Rady w zakresie
reputacji, uczciwoSci i estetycznoSci, poziomu wiedzy, umiejgtnoSci i doSwiadczenia a takle
czasochlonnoSci prowadzonej aktyumo5ci zawodowej i wyst4pienia konfliktu interes6w oraz oceny
kolegialnej Zarzqdu i Rady maj4c na uwadze ostroZne i stabilne zaruqdzarie Bankiem. W wyniku
przeprowadzonej weryfikacji Rada Nadzorcza pozytyumie ocenila odpowiedniofil, Zarz1du i Rady
Nadzorczej oraz r6hnorodnoSi w ramach Zanqdu. Informacja dot. oceny za 2018r. zostala
przedstawiona na Zebrariu Przedstawicieli Banku Sp6ldzielczego w Brarisku, kt6re odbylo sig w
dniu 26.06.2019r. Zgodnie z wlw Polityk4 oceng odpowiednioSci wykonuje sig w odstgpach co dwa
lata, chyba ze wyst4pi$ zdaruenia maj4ce wptyw na odpowiednioSi czlonka organu Banku.
Czlonkowie organu oSwiadczyli, iz w stosunku do roku poprzedniego nie zaszly zmiany maj4ce
wplyw na ich odpowiednioSd.

ORGANIZACJA WEWN{TRZNA I MAJATEK BANKU:
2019r. o 75.162,25 tys. tl, tj. ll,Tlyo i uksztattowala sig na
zl. Osi4gnigte lvyniki w poszczeg6lnych kierunkach dzialalnoSci
przedstawia niniej sze sprawozdanie.
Na koniec 2019r. Bark zrzeszal 4215 czlonk6w (w 2018r. - 4232). Statutowa wysokoSd
udzia\awynosi 200 zL od osoby fizycznej i 2.000 zl od osoby prawnej. Sredni udziaNna3I.l2.20l9r.
wyni6st 364,98 zl (w 2018r. - 364,7421)
Bank na koniec 20I9r. posiadal fundusze wlasne brutto w wysokoSci 68 690 tys. zl,w tym:
- fundusz udzialowy
1 538 tys. zl
- flrndusz zasobowy
66 850 tys. zl
- fundusz z al<ttnlizacji wyceny
302tys. zN
Suma bilansowa wzrosla

w

poziomie 717.199,62 tys.

-

Zgodnie z uchwaNq Zebraria Przedstawicieli BS w Brarisku w czerwcu'l9 czES(, nadwyzki
bilansowej za 2018 rok w kwocie 4 978 tys. zN zostaNa przekazana na fundusz zasobowy Banku. W
zvnqzku z powylszym fundusze wlasne wg stanu na 31.12.2019 r. wzrosty w stosunku do
31.12.2018 r. o 8,4loh.
Na koniec roku maj4tek Banku stanowil wartoS6 14 586 tys.

zl,w tym budynki 7 896tys. zl.

Na dzieri 31.12.2019r. Bank zatrudnial 107 os6b. Struktura wiekowa kadry Banku jest
n6wnowa2ona.
Pracownicy Banku uczestniczyli w 51 r62nego rodzaju szkoleniach zevtngtrznych doskonal4cych
kadrg kierowniczE i pracownik6w niZszego szczebla a tak2e w seminariach i konferencjach, w
kt6rych przeszkolonych zostalo 96 pracownik6w co stanowi 89,7 o/o og6tu os6b zatrudnionych.
Szkolenia ukierunkowane byly na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownik6w oraz bie2qce
uzupelnienie wiedzy wynikaj4cej ze zmian przepis6w prawa. Kadra Banku posiadaj4ca wyhsze
wyksztalcenie stanowi 78,5 o , tj. 84 osoby.
W ramach struktury organizacyjnej wystgpujq trry piony: ryzyka, pion handlowy i finansowoksiggowy.
Pion ryzyka podlegly Prezesowi Zarzqdu obejmuje Wydziat kadr i organizacji,Wydzial weryfikacji,
monitoringu i windykacji kredyt6w, Zesp6l kontroli wewngtrznejlds. ryryka braku zgodnoflci oruz
Zesp6l zarz4dzana ry zykarni i analiz.
Pion handlowy podlegly Wiceprezes ds. handlu obejmuj e Zesp6l Obslugi klient6w detalicznych,
instl.tucj onalnych, j ednostki handlowe oraz Stanowisko ds. marketingu.
Pion finansowo-ksiggowy podlegly Wiceprezesowi ds. finansowo-ksiggowych obejmuje Gl6wnego
ksiggowego, Wydzial rachunkowolci i rozliczei, Stanowisko kasowo-skarbcowe oraz Zesp6l
informatyki i telekomunikacj i.
Rolg opiniodawcz4 pelni4 komitety: kredytowy oraz ds. bezpieczehstwa Srodowiska
teleinformat y czne go i ci4gloSci dzialania.
W Banku zapewniono rozdzielenre ryzyka funkcji kontroli i nadzoru nadposzczeg6lnymi rodzajarni
ryzyka od jednostek operacyjnych, w kt6rych to ryzyko powstaje.

II. DZIAI,ALNOSC KREDYTOWA
Dzialalno66 kredytowa Banku koncentrowala sig na:
- prowadzeniu umiarkowanej i usystematyzowanej dzialalnofici,
- pelnej obsludze dotychczasowych klient6w,
- udzielaniu kredyt6w wiarygodnym kredytobiorcom.
Portfel kredyowy na dzien 31.12.2019r. wynosil 420,03 mln

zl i w stosunku do korica

2018r. spadl o 13,01 mln zl,tj. o 3,00yo. Srodki depozytowe i kapitaly w caloSci pokrywaly akcjg
kredyow4 Banku.
Najwigkszy udzial w portfelu kredyt6w maj4 kredyty dla rolnik6w, kt6re stanowi4 34,1306
obliga kredytowego. Kolejne pod wzglgdem udzialu w obligu s4 przedsigbiorstwa, sp6ldzielnie i
sp6lki (27,70yo), osoby prywatne (22,32yo), przedsigbiorcy indywidualni (6,74yo), budzet (6,15%)
oraz inst5rtucj e niekomercyj ne (2,9 5%).

Strukturg podmiotow4 portfela kredytowego przedstawi a pontZszy wykres.

Stsuktun podmiotowa porttsla kredytowego
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Jak wynika zpowyhszego wykresu najwyhszy udzial w obligu posiadaj4 kredyty udzielane na

nieruchomofici (47,23%o), nastgpnie kredyty inwestycyjne (20,61Yo), ktedyty na pozostale cele
(ls,7lYo), kredyty w rachunku bieh1cym (9,69%) onzkredyty operacyjne (6,69%). Najnizszy ndzial
w obligu posiadaj4 kredyty w rachunku karty kredytowej (0,06%).Ksztaltowanie sig obliga
kredytowego oraz zoboirqzafpozabilansowych w BS w Brarisku przedstawiapontzszy wykres.

Wielko5d portfela kredytowego w BS w Brarfisku
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Centrala w Brarisku posiada najwigksze obligo kredytowe - I78 mln zl. Kolejne pod
wzglgdem wielkoSci obliga kredyowego s4 oddzialy w: Bialymstoku - 94 mln zN, w Wyszkach - 39
mlnzl w Grodzisku - ok. 38 mlnzl, w Bielsku Podlaskim -27 mln zl oruz Oddzial w Bo6kach - ok.
23 mln zl. NajniZsze obligo kredyowe posiada Oddzial w Narewce - 7 mln zl i Oddzial w
Siemiatyczach - ok. 14 mIn zl.
NajwyZsz4 warto66 zobowi4zafi pozabilansowych na dzien 3I.12.2019r. odnotowala Centrala
w Brarisku - ok. 18 mln, Oddzial w Bialymstoku - 7 mln zl, zl, Oddzial w Grodzisku - ok. 4 mIn zL
orazOddzial w Wyszkach - r6wnieZ ok. 4 mlnzl,.
Wedlug stanu na dziefi 3I.12.2019r. kredyty zagrohone stanowily 3,62yo og6lnego stanu
kredy6w wobec 5,49yo na dzieh 31.12.2018r. NaleZy nadmieni6, 2e jakoS6 kredyt6w Banku byta
zdecydowanie lepsza nz dla seklora bankowego, kt6ra na koniec listopada'19 uksztahowala sig na
poziomie 7,l2Yo.
W celu ograniczenia ryzyka kredytowego Bank stosuje r62ne rcdzaje prawnych form
zabezpieczeh ekspozycji kredytowych. Analizajqc rcdzaj zabezpieczeria kredy6w, naIe?y
stwierdzid, 2e najwigksz4 porycjg stanowily kredyty zabezpieczone hipotek4 komercyjn4 oruz
kredyfy zabezpieczone hipotek4 na nieruchomoSci mieszkalnej.
Z przedstavmonych v,ryzej danych w zakresie dzialalnoSci kredytowej wynika, iz Bank
Sp6ldzielczy w Brarisku jest insgrtucj4 rozwrjaj4c4 sig i wychodzqc4 naprzeciw oczekiwaniom
klient6w.

ilr.

DZLAN,ALNOSC OSZCZqDNOSCIOWA

Zgtomadzone przez

I

ROZLICZENIOWA

Bank na lokatach terminowych, rachunkach oszczgdnoSciowo-

rozliczeniolyych oraz rachunkach bieZ4cych klient6w Srodki pienigZne stanowi4 podstawowe 2r6dlo
udzielanych przez Bank kredy6w. Ich stan bez odsetek na dzief 31.12.2019 r. osi4gn4l kwotg
635,17 mlnzl i wzr6sl w stosunku do 31.12.2018 r. o 70,62 rnlnzl,tj. o l2,5lo/o.
Na rachunkach oszczgdnoSciowo-rozliczeniowych i na rachunkach bie?4cych klient6w na
koniec roku 2019 znajdowalo siE 57,43%o wszystkich zgromadzonych w Banku Srodk6w, natomiast

na lokatach terminowych 42,57%o. Struktura ta nie ulegta zasadniczej zniarrie w stosunku do roku
poprzedniego.
PodziaN depozyt6w w BS w Brarisku z uwzglgdnreniem podmiot6w przedstawia ponilszy
wykres:

Depozyty w

BS

w Bransku wg stanu na 31.12.2019

r.

. przesdslqbiorstwa spdlki spdtdeielnie
. rdnicy indywiduatni
" pnedsiqbiorcy

i

rdyr,vidualni

p osoby pryiiJatfte

r instytuje lliekomercyjne
. instytucie rzqdowe i xmorzqdorore

Najwigcej depozyt6w posiadaj4 osoby ftzyczne bo u2 69,58yo. Nastgpnie rolnicy indywidualni
i sp6lki (6,03yo), przedsigbiorcy
(2,33%)
indywidualni
oraz inst5rtucje niekomercyjne dziaNajqce na rzecz gospoda.rstw domowych
(2,04%). Na koniec 2019 roku w strukturze depozyt6w nie wyst4pily Srodki podmiot6w

(ll,gsyo), instytucje samorz4dowe (8,09yo), sp6ldzielnie

finansowych.

i Xn

zakofrczyNy sig XII
edycja Loterii promocyjnej pod nazwq
AUTOLOKATA. Losowanie nagr6d odbylo sig 20 lutego ( XII edycja) i 19.11.2019r. (XIII edycja)
w siedzibie Banku Sp6ldzielczego w Bransku. Nagrodami gl6wnymi byly samochody marki Opel
Adam i Opel Corsa oraz telewizory,laptopy i rowery. N,1czna pula nagr6d opiewala na kwotg ok.
130 tys. zlotych.
Od 01 .11.2019r. ruszyNa XIV edycja Loterii AUTOLOKATA, kt6ra bgdzie trwala do 31.07.2020r.
Losowanie nagr6d XIV edycji odbgdzie sig 20.08.2020r.

W roku 2019r.

Bank Sp6ldzielczy w Brarisku otwiera i przyjmuje wklady na rachunki oszczgdnoSciowych lokat
terminowych w zlotych oraz dolarach i EURO. Oferta nasza jest konkurencyjna w stosunku do ofert
innych bank6w.

Klienci Banku obok obslugi w plac6wkach mog4 korzysta6

z bankowoSci

elektronicznej

eBankNet oraz eCorpoNet firmy SoftNet. Obsluga rachunku przez Internet umoZliwia uzyskiwanie
informacji o wplywach, Sledzenie historii operacji, wykonywanie przelew6w, zleceh stalych,
zakJadanie lokat INTERMAX. W ofercie Banku jest usluga SMS Banking umoZliwiaj4ca klientom
monitorowanie na bieh4co sytuacji na rachunku, mo2liwoS6 doladowania telefonu w systemie
bankowoSci internetowej. Wdro2ona usluga zrraczqco ulatwia nas4/m Klientom dokonywanie
zasilef telefon6w na kartg bezpoSrednio z wlasnego konta. Na dzieri 31.12.2019 r. w Banku 5128
klient6w mialo dostgp do rachunku poprzez l4cza intemetowe.

Bank Sp6ldzielczy posiada w swojej ofercie karty platnicze oraz karfy kredytowe zar6wno
klientom indywidualnym jak i przedsigbiorcom. Klientom indywidualnym oferujemy: kartg platniczq

Visa Classic debetowa, kartg zbliZeniow4 VISA payWave oraz kartg kredyow4. Przedsigbiorcy
znajdqw naszej ofercie: kartg Visa Business Debetow4 orazkartg kredytow4.

Karta zblizeniowa VISA payWave to wygodna

i

bezpieczna altematywa dla got6wki. To
poh4czenie kany debetowej z funkcjonalnoSci4 platno6ci zblizenowych. Przeznaczona jest dla os6b,
kt6re ceni4 staly dostgp do swoich pienigdzy oraz lvygodq i szybkoS6 platno6ci bezgot6wkowych.
Karta zbliheniowa VISA payWave to: latwe i szybkie placenie za zakupy z v,,ykorzystaniem
funkcjonalnoSci zbliheniowe| bezpieczefstwo transakcji, staly dostgp do swoich pienigdzy,
mo2liwoSi platno5ci w Internecie. Karta VISA payWave umoZliwia platnoSd zbliheniowq do kwoty
30

zN.

Bank Sp6ldzielczy w Brarisku wsp6lpracuje ze Sp6lk4 BPS Leasing S.A., nale24c4 do Grupy
BPS. Leasing to bezpieczne i nowoczesne narzEdzie, kt6re pozwala naszym klientom na rozwijanie
swojej dzialalnoSci gospodarczej. Efektywny koszt finansowania inwestycji poprzez leasing mo2e
byl bardziej oplacalny dla korzystaj4cego niL finansowanie ze Srodk6w wlasnych czy kredytu.
OprScz korzySci podatkowych, r6wnie? oplaty leasingowe s4 elastyczne i dopasowane do zaloheit.
projektu inwestycyjnego ortv do mozliwoSci leasingobiorcy. Bank Sp6ldzielczy w Brarisku lqczne z
BPS Leasing oferuje finansowanie: ruchomoSci nowych i uZywanych, w tym: maszyn, urzqdzef,
linii technologicznych, samochod6w osobowych, samochod6w cigZarowych i dostawczych,
ci4gnik6w siodlowych, naczep, przyczep, autobus6w, pojazd6w, sprzgtu specjalistycznego,
wyposzenia biurowego, sprzgtu komputerowego, urz4dzeh medycznych oraz nieruchomoSci juZ
istniej4cych, jak i nowych inwestycji, w tym: obiekty biurowe, hotele, magazyny i centra
logistyczne.

z

Agencj4 Westem Union, za poSrednictwem kt6rej mohna
dokonywa6 najszybszychprzekaz6w pienigZnych zar6wno w kraju jak ipoza granicami.

Od wielu lat Bank wsp6lpracuje

Bank Sp6ldzielczy w Brarisku we wsp6lpracy z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczen
Sp6lka Akcyjna Grupa Generali oferuje klientom kupno nastgpuj4cych ubezpieczef maj1tkowych i
osobowych:

.
.
.
.

.
.

Ubezpieczenia komunikacyjne - OC, AC, NW, assistance;
Ubezpieczenia mai4tkowe - ubezpieczenie mieszkari; budynk6w i lokali mieszkalnych;
domk6w letniskowych oraz mienia ruchomego; domu w budowie;
Ubezpieczenia dla malych i Srednich przedsigbiorstw - ubezpieczenie mienia od ognia i
innych 2ywiol6w; od kradziety z wLarraniem i rabunku mienia; sprzgtu elektronicznego;
maszyn i sprzgtu;
Ubezpieczenia dla rolnik6w - m.in.: ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach
rolnych (sprzgt rclniczy, materialy i zapasy, ziemioplody, zvvierzgta gospodarskie,
ruchomo5ci domowe); ubezpieczenie upraw; obowi4zkowe ubezpieczenie budynk6w
wchodz4cych w sklad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeh losowych;
obowi4zkowe ubezpie czenie odpowiedzialno Sci cywilnej rolnik6w;
Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej;

Obowi4zkowe ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej - obowigkowe
ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej rolnik6w; adwokat6w; radc6w prawnych;
notariuszy; rzecnik6w patentowych; doradc6w podatkowych; organizator6w imprez
masowych;

Ubezpieczenia

na rycie indywidualne oraz ubezpieczenie na

irycie

bgd4ce

zab ezpie czen ie m kredytu ;
Ochrona Prawna - ubezpieczenie maj4tkowe gwarantujqce zwrot koszt6w prowadzonych

przez Ubezpieczonego spor6w prawnych.

ANALIZA RYZYK WYST4PUJ.TCYCH W DZIAT,ALNOSCI BANKU WG STAI\U
NA 31.12.2019 r.

IV.

i

zatwierdzone przez Radg Nadzorcz4 strategie i polityki
zarz4dzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka sQ jednym z kluczovvych element6w
zrSwnowahonego i bezpiecznego rozwoju Banku. System zarzqdzaria ryzykjem zapewniaN proces
identyfikacji, pomiaru, limitowania, monitorowania i raportowania ekspozycji na poszczeg6lne
rodzaje ryzyka oraz okreSlal zakres kompetencji i odpowiedzialnoSci uczestnik6w.
Do najwazniejszych ryzykw dzialalnoSci Banku zaliczyt nale2y:
PrzyjEte przez Zarz4d Banku

1. Ryzyko kredytowe, w tym ryryko koncentracji

.
.

na dzief' 31.12.2019r. obligo kredyowe wynioslo 420.030 tys. zl
w por6wnaniu do korica analogicznego okresu poprzedniego roku wyst4pit spadek obliga
kredytowego o 3,00 Yo
na dzien3l.I2.20I9r. zobowi4zaniapozabilansowe wyniosty 37 972 tys. zN
w strukturze podmiotowej portfela kredyowego w por6wnaniu do analogicznego okresu roku
ubieglego widoczny jest spadek udzialu w dw6ch grupach: u przedsigbiorstw, sp6lek i
sp6ldzielni o 1,30 p.p. (z 29,00 %o na27,70Yo) i przedsigbiorc6w indywidualnych o 1,52 p.p. (z
8,26 yo na 6,740/o) na rzecz wzrostu pozostalych grup w najwigkszym stopniu u os6b
prywatnych o I,72 p.p.(220,60yo na22,32Yo) i rolnik6w o 0,63 p.p (233,50yo na34,l3%o).
w strukturze rodzajowej portfela kredytowego w por6wnaniu z analogicznym okresem w roku
poprzednim wyst4pil wzrost kredy6w na pozostale cele z l2,9IYo na I5,7lYo i kredyt6w na
nieruchomofici z 45,45yo na 47,23%o kosztem spadku przede wszystkim kredyt6w operacyjnych
z l0,00Yo na 6,69Yo i kredyt6w inwestycyj ny ch z 2l,58yo na 20,610/o
na dziei3l.I2.20l9r. wskaznik jakoSci wyni6sl 3,62yo wobec 5,49yonadzien3I.I2.20l8r.
wg stanu na koniec grudnia 2019 roku w BS w Brarisku nie doszlo do przekroczenia limit6w
ograntczajqcych ryzyko kredytowe w BS Brarisku.
Ryzyko kredyowe w BS w Brarisku na dzien 31.12.2019r. ksztahowalo sig na akceptowalnym
poziomie.

.
.

-

.

.
'

2.

Ryryko detalicznych ekspozycji kredytorvych

Og6lna wartoS6 detalicznych ekspozycji kredytowych w BS w Brarisku wg stanu na dzien
3I.12.20I9r. wynosi 14.66I tys. zl. Bank nie jest istotnie zaangahowany w DEK.
Najwigcej kredyt6w bylo udzielanych w przedziale czasowym do 5 lat oraz kredy6w
got6wkowych. W strukturze DEK te rcdzaje ekspozycji kredytowych vtyruinie dominuj4 co
Swiadczy o tym, 2e s1najbardziej popularne wSr6d klient6w Banku.
Na dzierl 3I.12.2019r. limity DEK byly przestrzegarrc i nie wystgpowaly przel<roczenia. W
20I9r. w wyniku przeprowadzonej w Banku weryfikacji wszystkie limity zostaly zweryfikowane

pod k4tem dzialalnoSci Banku w zakresie DEK
ry zyko zwi4zane z ty mi e kspo zycj ami.

i stwierdzono,

iZ limity skutecznie ograniczaj4

JakoSd DEK jest na dobrym poziomie. Wskaznik jakoSci

kredy6w DEK na koniec 2019 roku
wyni6sl 2,63yo i w por6wnaniu do wska:Znika jakoSci wszystkich ekspozycji kredyowych
wynosz4cego 3,620/o, nale?y uzna6, iZ DEK s4 nadal jednymi z najbezpieczniejszych kredyt6w pod
wzglgdem splacalnoSci. Ponadto wskaznik jakoSci DEK w Banku uksztahowal sig na lepszym
poziomie ni? wskulnik jakoSci DEK sektora bankowego ( wynoszqcy na koniec listopada 2019r.
9,9Iyo) oraz wskulnik jakoSci DEK okreSlony w ,,Strategii zarzqdzania poszczeg6lnymi rodzajami
ryzyka w BS w Brarisku" (6,0001o).
W zrvigku z pov,ryAszym w 20I9r. ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych bylo na
poziomie akceptowalnym.

3.

Ryryko eksporycji kredytowy ch zabezpieczonych hipotecznie
Ekspozycje kredyowe zabezpieczone hipotecznie na dzieh 31.12.2019r. wynosz4
290.980 tys. zl. Stanowi4 one zrraczny czE(t6 obliga kredytowego Banku, bo rt 69,28yo i wartoSd ta
stale ro6nie. JednakZe wedlug rekomendacji S Bank nie jest znacz4co zaangahowany w ekspozycje
kredyowe zabezpieczone hipotecznie, poniewaz EKZH stanowily niespelna 0,04477yo (na koniec
listopada 2019r.) tych ekspozycji dla calego sektora bankowego, czyli mniej ntz2%.
WartoS6 istotnie znaczEcych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wyniostra

14.487 tys. zl i w ci4gu roku spadtra o26,43%o.
Na dzieri 31.12.2019 r. limity EKZHbyLy przestrzegane i nie wystgpowaly przek,roczeria.
LtV jest nabardzo dobrym poziomie. Na dzieri 3I.I2.20I9r. LtV wynosi 0,2526 co oznacza

ZeEKZH stanowi4 25,26 % przyjgtych na nie zabezpieczen.
Wg stanu 31.12.2019r. wskaZnik jako6ci EKZH w Banku uksztaltowal sig na poziomie
4,46yo, a wigc lepszym niz og6lny wskaznik jakoSci nale2no6ci zutratq wartoSci sektora bankowego
(na dziefi 30.1 1.2019 r. 7,l2Vo).

z

powy2srym w 20I9r., ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie bylo na poziomie akceptowalnym.

W

4.

zwi4zku

Ryryko operacyjne

Profil ryzykaoperacyjnego na dzieft 3l.I2.20l9r. w BS w Brarisku przedstawia sig nastgpuj4co:
1. Suma rocznych strat (rzeczywistych w dan)'rn roku kalendarzov,,ym) z tytulu ryzyka
operacyjnego (14.497,82 zl) nie przekracza apegu na ryzyko operacyjne okreSlonego w Strategii
zarz4dzania ryzykiem operacyjnym w Banku Sp6ldzielczym w Brarisku (czyli 20%;o wymogu
kapitalowego na ryzyko operacyjne,tj. 617 .I57,93 zl).
2.Ksztaltowanie sig limit6w ograniczaj4cych ryzyko operacyjne w Banku jest w granicach
poziomu ustalonego przez Zaruyd Banku.
3.Ksztahowanie sig wskaZnik6w KRI na poziomie ,,s1.tuacja normalna" wyst4pilo
w przypadku 86,67%o wskaznik6w poddanych analizie na koniec IV kwartalu 2019r. W przypadku
jednego wskaZnika wyst4pilo ,,wysokie ryzyko" oraz jeden wska:Znik odnotowal podwyZszone
ryzyko" (dopuszcza sig by 30% ksdahowalo sig na poziome ,,podwyhszone ryzyko"). Wysokie
ryzyko wyst4pilo w przypadku szkoleri kadry kierowniczej w Centrali.
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ryzyko danego procesu kluczowego, okreSlone na podstawie przeprowadzonej w
Banku ostatniej samooceny ryzyka proces6w uksztaltowalo sig na poziomie 33,12 punlt6w (wartoSd
ta mohe ksztahowad sig w przedziale 18-162 punkty, przy czym im nihsza wartoS6 tym ryzyko
danego procesu jest niZsze). Docelowy profrl ryzyka okreSla, i2 l4czne ryzyko danego procesu
4.tr-qczne

powinno ksztaltowa6 sig na poziomie nieprzekraczajqcymT2 punkty.

W 2019 roku wyst4pity

192 zdarzeria ryzyka operacyjnego. Koszty rzeczywiste
spowodowane wyst4pieniem zdarzeit ryzyka operacyjnego w 2019 roku wyniosly 14 tys. zl, co
stanowi zaledwie 0,47yo wymogu kapitalowego z tytulu ryzyka operacyjnego w Banku. Koszty
potencjalne nie wyst4pily.

W 2019 roku nie doszlo do przekroczeria

Zadnego

limitu wewngtrznego ograniczajqcego

poziom ryzyka operacyjnego w Banku,w zwtqzkuzpowylszymryzyko operacyjne w Banku jest na
akceptowalnym poziomie.

5.

Ryryko walutowe

Skala dzialaria Banku zwiqzana z obrotem dewizowym jest niewielka. Otwarte pozycje
walutowe w poszczeg6lnych walutach w por6wnaniu do skali dzialalnoSci Banku s4 znikome. W
nvi:4zkuz czpzmianakurs6w walutowych wptywa w niewielkim stopniu na wynik finansowy i nie
powoduje pogorszenia sytuacji Banku ani jego klient6w oraz nie wplywa w znaczEcy spos6b na
plynno 56 finansow4 Banku.

Bank nie prowadzi samodzielnej dzialalnoSci w zakresie kupna/sprzeduZy oraz deponowania
walut na rynku migdzybankowym (czyni to za poSrednictwem Banku Zrzeszaj1cego). W Banku nie
wystlgpuje r6wnie2 portfel handlowy, aco zatym idzie ztirryane znimryzyko.
W 2019r. Zaden z limit6w wewngtrznych ograniczaj1cych poziom ryzyka walutowego w
Banku nie zostal przel<roczony. Limity zar6wno na indywidualne otwarte pozycje walutowe (l%
fund,uszy wlasnych dla pozycji w USD oraz 1,5%o frrnduszy wlasnych dla pozycji w EUR), jak i na
poz5rsiE calkowit4 (2% fmduszy wlasnych) nie byly ani razuprzek,roczone.
Ryzyko walutowe w Banku w 2019 roku ksztahowalo sig na poziomie akceptowalnym.

6.

Ryryko braku zgodnoSci

Poziom ryzyka braku zgodnoSci

w

2019r. ksztahowal sig na poziomie niskim. Bank

realizowal przyjEtq Politykg zgodnoSci. Funkcjonuj4ca w banku Kom6rka ds. zgodno flci ztealizowala
w caloSci Plan dzialania przyjgty na 2018 r. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, 2e zarzEdzanie
ryzykiem braku zgodno6ci bylo skuteczne.

7. Ryryko

stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej to moZliwoSi spadku przede wszystkim wyniku zguttr odsetek
w skutek niekorzystnych zmian st6p procentowych. Spadek wyniku odsetkowego to takZe spadek
wyniku finansowego Banku.
Ponizszy wykres przedstawia ksztaltowanie sig struktury aktyw6w i pasyw6w na dzieft
31.12.2019r. w BS w Brarisku.
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Struktura akt6w6w i pasyrr6w oprocentowanych
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Pasywa oprocentowane

WSr6d aktyw6w najwigksz4 grupg stanowi4 Srodki, kt6rych oprocentowanie oparte jest o
rynkowe stawki Wibor lM (49,45Yo), papiery wartoSciowe (16,49yo), Wibor 3M (15,81Yo) oraz
redyskonto weksli (9,39%). Najmniej w strukturze aktyw6w znajduje sig Srodk6w opartych o stopy
wlasne Banku, stanowi4 one 8,850/o.
WSr6d pasyw6w zdecydowanie najwigksza grupa to Srodki, kt6rych oprocentowanie ustalane
jest w oparciu o stopg Banku, stanowi4 one 98,010% pasyw6w oprocentowanych. Znacznie mniej w
strukturze pasyw6w znajduje sig Srodk6w, kt6rych oprocentowanie ustalane jest w oparciu o
redyskonto weksli (1,62%) oraz Wibor lM (0,38%).
Bank posiada dwa rodzaje limit6w naralenia Banku na ryzyko stopy procentowej. Limity
ustalane s4 dla ryzykaprzeszacowarria i bazowego. DotyczqudziaLu niekorzystnej zmiany dochod6w
odsetkowych Banku w stosunku do dochod6w w skali 12 m-cy (wyliczanych przy zaloheniu
pozostawienia st6p procentowych oruz wielko5ci i struktury bilansu na dotychczasowym poziomie)
orazw stosunku do fi.rnduszy wlasnych i s4 ustalane zar6wno w wariancie spadku st6p procentowych
o 50 p.b. jak i 100 p.b.
Sytuacja dotyczqcaryzyka stopy procentowej w Banku wg stanu na 31 .12.20I9r. Swiadczy o
bazowego. Przekroczony zostal jeden limit
akceptowalnym poziomie ryzyka przeszacowania
wewngtrzny (przekroczenie te nie trwalo dhtlej niZ 3 kolejne miesi4ce), apoziommar?y odsetkowej
pr zeh,r aczaN minimalny p oziom okre S I ony w Strate gii dzialania B anku.

i

8. Ryryko plynnoSci
Ryzyko plynnoSci defrniowane jestprzez Bank jako zagrohenie terminowego wywi4zywania
sig Banku zbieaqcychi pnysztychzobowiqzari, skutkuj4ce koniecznoSci4 poniesienia dodatkowych
koszt6w w celu zaciqgnigciazobowiqzan lub sprzedu2y aktyw6w na niekorzystnych warunkach.
Dokonuj 4c pomiaru ry zyka plynno Sci Bank analizuj e :
- ksztaltowanie sig luki plynnoSci dla umownych i wealnionych termin6w zapadalnoSci,
- nadzorcze miary plynnoSci,

- stabilno6d bazy depozytowej oraz osad,
- przeptywy pienrEhne,
- limity wewngtrzne,

t2

- portfel kredytowy (ako56 kredyt6w),

- odnawialnoSd i zrywalnoSd depozyt6w.

Ksztahowanie sig sytuacji plynnoSciowej w BS w Bransku w 2019r. jest na bardzo dobrym
poziomie. Nadzorcze miary plynnoSci (M3 i M4) oraz wewngtrzne limity ustalone na te miary w
kuZdym dniu roboczymbyly przez Bank przestrzegane.
Stan bazy depozytowej w 2019 roku wzr6sl w stosunku do roku 2018 o 70,62 mln zl.
(12,5I%) i uksaaltowal sig na poziomie 635,17 mLn zL wobec 564,55 mln zl w roku 2018. W tym
samym okresie obligo kredytowe spadlo o 13,01 mln zl (3,00o/o) i uksztaltowalo sig na poziomie
420,03 mln zl wobec 433,04 mln zl w roku 2018. Wylsza dynamika wzrostu depozyt6w anizeli
obliga kredyowego przyczynita sig do poprawy stosunku kredyt6w do depozyt6w, kt6ry na koniec
grudnia 2019 uksztahowal sig na poziomie 66j3yo wobec 76,7lyo w analogicznym okresie roku
2018. W zwipku z pov,ry2szym w roku 2019 wzrosla takhe wartoS6 depozyt6w stabilnych, kt6re na
koniec 2019 roku uksztahowaly sig na poziomie 597,97 mlnzL, wobec 551,15 mInzN na koniec roku
2018.
Bank posiadatak2e nastgpujqce limity wewngtrzne ograniczajqce poziom ryzykaplynnoSci w
Banku:
a) po?yczl<t i kredyty netto (kredyy minus rczerwa) w aktywach og6tem - max 85olo;
b) kredyty ipo?yczki netto w depozytach og6lem -max9}%o;
c) kredyty zagrohone w obligu kredytowym - maxS%o;
d) duhe depozyty w depozytach og6lem -max3%o,
e) udzial zoboviqzafi pozabilansowych w aktywach og6lem - max I5o/o,
lokat przyjmowane od innych Bank6w w aktywach og6lem -max3Vo,
0
g) wskaZnikptynnoScipourealnieniudo 1 miesi4ca-min 1,0,
h) wskaZnik ptynnoSci po urealnieniu do 3 miesigcy - min 1,0,
i)
wskaznik plynno5ci po urealnieniu do 12 miesigcy - min 1,0,
j)
depozyty zerwarle w depozytach og6lem (wskaznik liczony w ujgciu miesigcznym) maxI,SYo,
k) suma duZych depozyt6w terminolvych w depozytach og6lem - mrx 7,5yo.
l)
tdziaN kredyt6w ipolyczek (wartoS6 nominalna) z terminem zapadalnoSci pow. l0 lat
w depozytach stabilnych-max 13 %o
m) wskaZnikpokryciaptynnoScikr6tkoterminowej (LCR)-min 1,00

Przez caly 2019 rok Zaden z limit6w wewngtrznych ograniczaj1cych poziom ryzyka
plynnoSci w Banku nie zostal przek'roczony, ani wykorzystanie 2adnego z limit6w nie przekroczylo
poziamu90%o.

Od 30.12.2015 roku Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszeria BPS, kt6rego
celem jest zapewnieniebezpieczefstwa i stabilnoSci funkcjonowania jego uczestnik6w. Przeklada sig
to bezpoSrednio La poprawg ryzyka plynnoSci oraz zapewnienie bezpieczeristwa Srodk6w
lokowanych przez Klient6w Banku.
Maj4c to wszystko na wzglEdzie oraz bior4c pod uwagg produkty ptynno6ciowe oferowane
przez Ball/r- Zrzeszaj4cy sytuacja plynnoSciowa w Banku w 2019 r. jest bardzo dobra, a ryzyko
plynnoSci bylo na poziomie akceptowalnym.
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Wszystkie zv,ryAej wymienionychryzykpoddawane s4szczeg6lowej analizie, s4 odpowiednio
monitorowane i limitowane. Okresowe raporty okreSlaj4ce poziom danego ryzyka w Banku
przedstawiane sQ Zarzqdowi Banku oruz Radzie Nadzorczej w cyklach i terminach okreSlonych w
,,Instnrkcji sporz1dzania informacji zarz4dczej w Banku Sp6ldzielczym w Brafsku". Cykl ten jest
dostosowany do skali i profilu ryzyka wystgpuj4cego w Banku. Dzigki temu zar6wno Zarzqd jak i
Rada Nadzorcza majq pelnq informacjg na temat naruzenia Banku na poszczeg6lne rodzaje ryzyka i
niezbgdne narzEdzia aby ograniczal ryzyko do bezpiecznego poziomu, tak by nte zagra1alo
dalszemu funkcj onowaniu Banku.
Sil4 Banku s4 jego kapitaty. Ryzyko prowadzonej przez Bar/r. dziatalnoSci musi byd pokryte
posiadanymiprzez Bank kapitalarri. W tym celu wykorzystywany jest proces ICAAP, kt6ry pozwala
przeksilalci6 miary ryzyka w wielkoSd kapitalu niezbgdn4 do jego zabezpieczenia. W procesie
ICAAP Bank identyfikuje wszystkie rodzaje ryzyka wystgpuj4ce w dzialalnoSci Banku, zar6wno te
istotne, odgrywaj4ce kluczow4 rolg w prowadzonej dzialalnoSci jak i te maj4ce marginalne
znaczenie. Raz w roku badana jest istotno56 ryzyk wystgpuj4cych w dzialalnoSci Banku, co pozwala
na bieh4co identyfikowal te najwahniejsze, istotne dla Banku ryzyka, by m6c nimi zarz4dzad i
odpowiednio j e ksztaltowa6.
Na dzieri 31.12.2019 r.l4czny wsp6lczynnik kapitalowy wyni6sl l5,5loA, wsp6lczynnik Tier I
wyni6sl l5,5lVo, natomiast wsp6lczynnik kapitalu podstawowego Tier I r6wnie2 wyni6sl ls,SIoh.
Ponadto relacja wartoSci kapitatu wewngtrznego do kapitalu na pokrycie ryzyka uksztahowala sig na
poziomie 5l,7lyo. Fundusze wlasne na koniec roku 2019 uksztattowaty siE na poziomie 68,62 mlnzl
co oznaczawzrost o 5,35 mlnzL(8,46%) w stosunku do koricaroku 2018.

V.

DZIAI,ALNOSC SPOI-ECZNO . WYCHOWAWCZA

Od wielu lat Bank prowadzi dzialalno(f spoleczno-wychowawcz4
aktywnie uczestniczqc w 2yciu lokalnej spolecznoSci.

W

i

kulturalno-oSwiatow4
2019r. wydatkowano l4cznie pclnad

122 tys. zl.

BS sponsoruje Ludowy Zesp6l PieSni i Tarica,,SKOWRONKI" dzialajqcy przy Zespole Szk6t
im. Armii Krajowej w Brarisku. Jest gl6wnym sponsorem Migdzynarodowego Festiwalu Folkloru
,,Podlaskie Spotkania", kt6rego final corocznie odbywa sig w Brarisku. Wspiera kluby sportowe z
terenu dzialania Banku, lokalnych tw6rc6w wsp6lfinansuj4c wydawanie tomik6w poezji,
dofinansowuje lokalne imprezy i wydarzenia kulturalne, wspomaga remonty i budowg obiekt6w
sakralnych, dzialalno 56 o chotniczych strazy p o Zamy ch.
Bank aktywnie uczestniczy w 2yciu spolecznoSci szkolnych. Wsp6lpracuje z 18 szkolamr, przy
kt6rych dzialaj1 Szkolne Kasy OszczgdnoSci m.in. poprzez.:
- Przyst4pienie do Programu Bank6w Sp6ldzielczych z Grupy BPS ,,TalentowiSKO", kt6ry rozvmja
dzialanie Szkolnych Kas OszczgdnoSci. Jego celem jest wspieranie talent6w wSr6d dzieci i
rrrtodzie2y. Program uczy mySle6 pozytywnie o pieni4dzu i promuje dobre nawyki w oszczgdzanirt
oraz zaradnoS6 zyciow4. W ramach programu Szkoly Podstawowe uczestnicz4 w Konkursie ,,Dzi6
oszczgdzantw SKO jutro w Banku Sp6ldzielczym" .
- Udzial w uroczysto5ciach szkolnych. Ka2dego roku uczestniczy w uroczystoSci pasowania klas I,
podczas kt6rych wrgczapierwszoklasistom ksi4zeczki oszczgdnoSciowe oraz drobne upominki.

t4

VI.

DZIAI,ALNOSC MARKETINGOWA

W roku 2019 strategia marketingowa ograniczala sig do dzialalno6ci wynikaj4cej z
zaw arty ch um6w or az ft ady cyj nej reklamy produktowej

wczeSniej

.

Reklama Banku Sp6ldzielczego w Bransku obejmowala min.:
- ulotki i plakaty reklamowe
- witryny internetowe : www. b sbransk. pl, facebook
- reklamg w lokalnych mediach i prasie
- reklamg w Informatorze Banku Sp6ldzielczego w Brarisku wydawanym od 1994r.

Wzorem

lat ubieglych Bank kontynuowal ubezpieczenie swoich czlonk6w od NNW w

Towarzystwie Ubezpiec zef W zajemnych,,Concordia Wielkopolska" w Poznaniu.

VII.

WYNIKI DZIALALNO CI BANKU ZA ROK 2019 ORAZ PLANY NA ROK

zarok2}I9 wypracowal (w tys .zl):

Bank Sp6ldzielczy w Brarisku

Pr4vchody og6lem,
w tvm:

30 045

z$n:tu odsetek
zffiitluprowizji

2s 269
3 748

pozostale dochody,

I

w tym:

028

rezerT

911

pr zyc ho dy op er acyj ne
wynik z pozycji wymiany + z
udzial6w i akcii

132

rOn/VlOZAnle

2O2O

P ozo st al e

-15

Koszty og6lem,
w tym:
z tytulu odsetek
zguLu prowizji
dzialaniaBanku
pozostale koszty,

w tym:

22959
6 259
424
11 309

3 4r2

odpisy na rezerwy

4 140

amortyzacja

753

pozo stale kos zty operacyj ne

74

Zysk brutto
Podatek dochodowv
Zysk netto do podziah pmezZebranie Pzedstawicieli

7 085

928
6 158

Planowane wartoSci RZiS oraz Bilansu Banku na rok 2020 (w tys. zl) przedstawiaj4 sig nastgpuj4co:
- przychody

zfnftuodsetek: 26200

zty\iu odsetek: 6 600
- zysk brutto: 7 7I0
- podatek dochodowy: I 920
- zysk netto: 5 790
- snma bilansowa: 762 588
- koszty

Wybrane wskazniki finansowe Banku wg stanu na3l.l2.20l9 r.:

15

Wskaznik dlrvluigni finansowej
Wskaznik pokrycia kredyt6w z rozpoznanq ttratq wartoSci rezerwami celowymi
(RwEF)

9,3lyo
50,36yo

ROA netto
ROE netto

0,86yo

CIT

52,38yo

LCR

2,r5o

8,97o

Bank Sp6ldzielcry w Brarisku jako uczestnik Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS podlega
kwartalnej ocenie punktowej zgodnie z,,Zasadatrri oceny punktowej w Systemie Ochrony Zrzeszenia
BPS''.
System oceny punktowej obejmuje oceny nastgpuj4cych obszar6w:

- adekwatno66 kapitalow4;
- jako56 aktyw6w;
- wynik finansowy;- ptynnoS6

oftv oceng globaln4 stanowi4c4 Sredniq wu2onq ocen wymienionych obszar6w.
Wg stanu na 31.12.2019 r. ocena globalna nadawana przez SSOZ BPS w przypadku Banku
Sp6tdzielczego w Brarisku wyniosla 1,90, co odpowiada ocenie A i poziomie ryzyka okreSlanym
jako bardzo niski.
Uzyskane przez Bank wyniki to efekt wsp6lnego wysilku Zarzqdu, pracownik6w Banku oraz
stale
Rady Nadzorczej. 2r6dlo pozytywnych sukces6w wynik6w Banku tkwi gl6wnie
podnoszonej jakoSci obstugi oraz po$Ebiaj4cej sig wigzi z klientami i lokalnym Srodowiskiem. Jest

i

to

w

r6wniez wynikiem wprowadzania nowoczesnej technologii informatycznej oraz uslug

dostosowanych do potrzeb klient6w.
Wypracowany za20l9 rok wynik finansowy planuje sig przeznaczyt na:
- dywidend g od ludzial6w czlonkowskich,
- zasilenie funduszu zasobowego,
- zasilenie funduszu spoleczno-kulturalnego,
- zasilenie Zakladowego Funduszu Swiadczef Socjalnych.

Propozycja podziatu nadwyZki finansowej zostanie przedlohona pod roznvagQ Zebraniu
Przedstawicieli Banku.
Brarish 28.02.2020r.
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